
  
INFORMACE  Z FARNOSTI 

7. neděle velikonoční 

29. 5. 2022 
 

 

1. Dnes (29. 5.) je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou v 7:15, 8:30 

a v 10:00.  V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. 

2. Příští neděli (5. 6.) je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Bohoslužby v 

Hlučíně jsou v 7:15, 8:30 a v 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Děti v doprovodu 

rodičů jsou zvány na faru v 9:45 hodin. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (4. 6.) 

v 17:00 v Hlučíně a v 18:00 hodin v Darkovičkách. 

3. Příští neděli (5. 6.) se bude konat Svatodušní sbírka na Diecézní Charitu. 

4. Příští neděli (5. 6.) od 15 hodin se bude konat na farní zahradě již tradiční Svatodušní 

vaječina, na kterou Vás srdečně naše farní PoSpolčo. 

5.  Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a svou účastí přispěli k vydařenému 

průběhu farní pouti do Kalvárie Zebrzydowské se zastávkou v Karviné u P. Martina 

Šmída. Velké Pán Bůh zaplať. 

6.  Měsíc květen byl zasvěcen úctě  Panně Marii. Proto děkuji všem, kteří se účastnili 

MÁJOVÝCH POBOŽNOSTÍ a společně přicházeli uctívat Bohorodičku Pannu Marii 

a vyprošovat její přímluvu pro sebe své blízké. Pamatujme i nadále na mariánskou úctu 

také v našich rodinách. 

7.  Právě prožíváme Novénu k Duchu Svatému – tedy období přípravy na slavnost Seslání 

Ducha Svatého. 

8. Děkuji všem brigádníkům a dobrovolníkům, kteří přispěli svou prací při opravách farního 

plotu a úpravy farní zahrady. 

9. V sobotu (4. 6.) se uskuteční po ranní mši svaté setkání ministrantů. 

10.  V sobotu (4. 6.) v 19 hodin se uskuteční setkání biřmovanců. 

11. V neděli 19. 6. v 15 hodin se bude konat ve farním kostele Varhanní koncert  

Jana Rotrekla, kde jste též srdečně zváni. 

12. V pátek (10. 6.) se uskuteční Noc kostelů a muzeí. Jste srdečně zváni. 

13. V sobotu 1. července proběhne tradiční pouť dětí na horu Prašivou, kde se při mši sv. 

setkají s otcem biskupem. Poté bude pro děti připraven bohatý program na stanovištích. 

Z naší farnosti pojede autobus. Zájemci o pouť se mohou přihlašovat v sakristii. Záloha 

předem činí 100 Kč.  

14.  V sakristii si děti mohou vyzvednout nedělní obrázek. 

15.  Milí farníci a hosté. V uplynulém týdnu jsme si připomněli nejen, že Pán Ježíš 

vstoupil na nebesa, ale i to, že je stále s námi zde na zemi. Dál káže slovem svého 

Evangelia, dál učí svým Duchem, dál rozmnožuje chléb svého Těla, dál působí 

svou láskou skrze nás, křesťany! Nechť tedy naše vnímání jeho aktivní přítomnost 

mezi námi, dnes a v celém novém týdnu, posilní přijetí daru Božího požehnání!   


